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Τρεις σελίδες φιλοσοφία …… χωρίς ουσία. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

Διαβάσαμε τρεις σελίδες ανακοίνωση της ΔΚΜ χωρίς όμως να γίνεται λόγος για την ‘’ταμπακιέρα’’. 

Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για την ύπαρξη του Τμήματος και 

για αυτό περιμένουμε ξεκάθαρη και ειλικρινή απάντηση. 

Αφενός στο ‘’συγγραφικό σας πόνημα’’, δηλώνετε ότι η μετατροπή του Τμήματος σε Γραφείο 

αποτελεί μια απλή οργανωτική τυπική διαδικασία, αφετέρου η ανακοίνωσή μας την 

25/4/2018, εξαναγκάζει τον Πρόεδρο   Στ. Μπλέτσα σε προσωπική επιστολή (26/4/2018) προς τον 

Πρόεδρο του Κεντρικού ΤΕΕ, ζητώντας σχετικές διευκρινίσεις. Τελικά αν είναι απλή τυπική 

διαδικασία προς τι ο πανικός; 

Συνέχεια αυτού η ‘’χαρισματική’’ αινιγματική ανταπάντηση του Προέδρου την 27/5/2018, ενώ 

ενημερωνόμαστε ότι ο συνάδελφος Ψωμιάδης προσπάθησε να αποτρέψει την μετατροπή του 

Τμήματος σε Γραφείο, επιδιώκοντας έλλειψη απαρτίας στην κεντρική Διοικούσα. Έλλειψη απαρτίας 

στην ίδια παράταξη??? Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε!!!  

Διαβάσαμε έκπληκτοι για αντισυναδελφική συμπεριφορά, έτσι αόριστα, χωρίς να καταλαβαίνουμε σε 

τι και ποιον αναφέρεται. Από πότε αποτελεί αντισυναδελφική συμπεριφορά η ενημέρωση των 

συναδέλφων για τα τεκταινόμενα στο κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο και για αποφάσεις που 

επηρεάζουν το τμήμα μας, για τις οποίες τόσο το προεδρείο της ΔΕ όσο και το προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας δεν έχει κοινοποιήσει τίποτα στα μέλη του.  

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι της ΔΚΜ  

όσο και να θέλετε να μοιράσετε την ευθύνη και την απραξία σας έναντι της κεντρικής παράταξής, 

που σας εκπροσωπεί μέσω του προέδρου σας, οφείλουμε να σας θυμίσουμε ότι είστε οι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι θα συμβεί στο τμήμα του Νομού μας. Επί των ημερών σας 

επιδιώκεται η υποβάθμισή του, και όσοι τολμήσαμε να αναδείξουμε το γεγονός χλευαστήκαμε από 

εσάς συνολικά.  

Σας υπενθυμίσουμε ότι εμείς πρώτοι ενημερώσαμε τους συναδέλφους και προκαλέσαμε την 

δημόσια συζήτηση. Εσείς; 



 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 

 
Σας υπενθυμίσουμε ότι η παράταξή μας δεν ανήκει σε καμιά παράταξη από το Κεντρικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο. Δημιουργήθηκε και ανήκει στους συναδέλφους της Αιτωλοακαρνανίας. 

Πληροφοριακά να ενημερώσουμε ότι προεκλογικά  συναντηθήκαμε με 5 εκπροσώπους επικεφαλής 

παρατάξεων που μετέχουν στο κεντρικό ψηφοδέλτιο και συζητήσαμε για τα προβλήματα που 

αφορούν την περιοχή και τους συνάδελφους. Ενώ ταυτόχρονα είχαμε στο ψηφοδέλτιό μας 

υποψήφιους από τρεις κεντρικές παρατάξεις κανένας από τους οποίους δεν άνηκε στην ΔΗ.ΣΥΜ. 

Εσείς εκτός από τη ΔΚΜ με ποια άλλη παράταξη συναντηθήκατε; Αυτό και μόνο καταδεικνύει τη 

φιλοσοφία της παράταξής μας, η οποία διέπεται από τον αγώνα για τα δικαιώματα των συναδέλφων 

και μόνο. 

Τέλος σας συμβουλεύουμε να μην οικειοποιείστε την «πολυσχιδή δράση» της ΔΕ γιατί αυτό είναι 

καθαρά αντισυναδελφικό και ψευδές, εκτός αν μας βεβαιώνεται ότι το σχέδιο δράσης του τμήματος, 

οι παρεμβάσεις σε σοβαρά θέματα ,ημερίδες, εσπερίδες και συναντήσεις έχουν γίνει μόνο με τις 

προσπάθειες και τις ενέργειες του δικού σας προεδρείου.  

ΥΓ 1: Την κίνηση του εκλεγμένου σας από την Αιτωλοακαρνανία στην κεντρική Διοικούσα όπως μας 

την περιγράψατε δεν θα την σχολιάσουμε καθόλου. Οι συνάδελφοι έχουν κρίση και 

αντιλαμβάνονται. 

ΥΓ 2: Αν αποφασίσετε ποτέ να συγκρουστείτε με τον συνάδελφο Πρόεδρο Στασινό ενημερώστε τον 

και για την ορθή διεύθυνση του τμήματος (Πάνου Σούλου 11 & όχι Πλατεία Σουλίου 11 όπως 

αναγράφεται στην ανταπάντηση του). Λογικό να συγχύζεται καθώς την μοναδική φορά που 

παρευρεθεί στο τμήμα αφιέρωσε μόνο 20' να μιλήσει με την διοικούσα λόγω εσπευσμένης ανάγκης 

να μιλήσει στην συνάντηση της παράταξης του στο Μεσολόγγι και ενώ τα μέλη της Διοικούσας τον 

περίμεναν για 2 ώρες !!!  

 

 
 
 


